תאריך פרסום28.2.2016 :

שינויים שחלו במילוי טופס  102החל

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 שינויים שחלו במילוי טופס  102החל
מדיווח חודש ינואר ;2016
 ביטול היטל עובדים זרים בענף
החקלאות;
קופות גמל
 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) (משיכת כספים מקופת
גמל)(סכומים נמוכים) ,התשע"ו –
;2016
שכר והסכמים קיבוציים
 תשלום מענק חד פעמי לעובדים
במגזר הציבורי – הנחיות נוספות
והבהרות;
 רפורמה בתחבורה הציבורית –
עדכונים בקצובת הנסיעה;
 עדכון משכורת היסוד לנושאי משרה
שיפוטית מ1.1.2016 -
דיני עבודה
 תיקון מס'  15לחוק חופשה שנתית
התשע"ו – 2016-עדכון זכאות לצבירת
חופשה;
 היתר חדש להעסקת עובדים בשמירה
בשעות נוספות  14 -שעות ביום.

מחודש ינואר 2016
כפי שפרסם המוסד לביטוח לאומי באיגרת למעסיקים ,חלו שינויים במילוי
טופס  102כדלקמן:


החל מחודש ינואר  ,2016לגבי המעסיקים שמעסיקים עד  9עובדים,
הוחלט על ביטול הדיווח הפרטני על העסקת עובדים בגב טופס ,102
למעט דיווח עבור בעלי שליטה (כלומר מדיווח ינואר  2016יש לדווח
בגב טופס רק על בעלי שליטה).



בחזית הטופס יש לדווח על עובדים שכירים תושבי ישראל בלבד!



אין לדווח על עובדים זרים או מקבלי פנסיה מוקדמת.



יש לדווח בטופס  102מקורי בלבד ,אין לשלוח פלטי מחשב אל הסניפים.



סיווג עובד כמקבל קצבת זקנה פטור מדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות
מהכנסותיו .חובה לקבל מידי שנה אישור על קבלת הקצבה מהביטוח
הלאומי.



סיווג עובד כמקבל קצבת נכות פטור מדמי ביטוח וחייב בדמי ביטוח

בריאות מהכנסותיו (נכות פטורה מדמי ביטוח :נכות יציבה מעבודה
בשיעור  ,100%או קצבת נכות כללית יציבה בשיעור  75%או קצבת נכות
כללית בלתי יציבה בשיעור  75%לתקופה של שנה אחת לפחות) .חובה
לקבל מידי שנה אישור על קבלת הקצבה מהביטוח הלאומי.
יצוין כי ,במערכת השכר של מלם שכר יושם הביטול של הדיווח הפרטני בגב
טופס  102על העסקת עובדים ,למעט דיווח עבור בעלי שליטה.

ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות
ביום  11.2.2016פורסם ברשומות חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל
חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי
נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך אין
בחוזר זה כדי להוות תחליף לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמך על
המידע בכל דרך שהיא ,עושה זאת על
אחריותו בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע
מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.

(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים
 2003ו()2004-תיקון מס'  18והוראת שעה) ,התשע"ו ,2016-לפיו בתקופה
שמיום  1.1.2016ועד ליום  31.12.2020יעמוד שיעור היטל עובדים זרים בענף
החקלאות על ( 0%במקום .)10%
בהמשך לכך ,ביום  ,22.2.2016פרסמה רשות המסים הודעה למעסיקים
ולשכות השירות בנושא היטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות ,לפיו
מעסיק
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מעסיק ,אשר שילם בטופס  102לחודש ינואר  ,2016היטל בגין עובדים ,אשר חל עליהם התיקון האמור ,יגיש טופס
 102מתוקן לרכז הניכויים ,במשרד בו מתנהל תיק הניכויים.
יודגש כי ,המעסיקים חייבים להמשיך לדווח בטופס  102על המשכורת בגינה קיימת חובת תשלום היטל ,בסוג ניכוי
 ,010אך בשדה של סכום ההיטל ידווח סכום "אפס".
לקוחות שמעסיקים עובדים זרים בענף החקלאות ,מתבקשים לפנות למתאם הלקוח במלם שכר לשם יישום
ההנחיה.

קופות גמל
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת
כספים מקופת גמל)(סכומים נמוכים) ,התשע"ו – 2016
ביום  25.1.2016פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל)
(סכומים נמוכים) ,התשע"ו , 2016-לפיהן על אף הוראות לפי תקנות קופות גמל כהגדרתן בסעיף (86א) לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה ,2005-עמית שרשומים על שמו כספים באחד מחשבונותיו בקופת גמל
מורשית ,רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי פטור ממס כמפורט להלן.
משיכה מקופת גמל
 .1לעניין הוראות התקנות הנ"ל קופת גמל מורשית הינה אחת מאלה:
א .קרן וותיקה;
ב .קופות גמל שאינן קופות ביטוח שהן אחת מאלה:
 )1קופת גמל לתגמולים;
 )2קופת גמל לחיסכון;
 )3קופת גמל אישית לפיצויים.
 .2עמית ,כאמור ,יוכל למשוך כספים מחשבון קופת הגמל שלו בהתקיים התנאים כדלקמן:
א .בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום  1.1.2014ואילך;
ב .לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת ,לפי העניין ,מיום
 1.1.2014ואילך;
ג .היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום הקובע ,כמוסבר בהמשך ,לא עלתה על סך
.₪ 8,000
ד .לעניין כספים ממרכיב הפיצויים – התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת כספי פיצויים;
 .3לעניין זה" ,היום הקובע" הינו אחד מאלה:
א.

לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי מיום  1.1.2016עד ליום  – 31.03.2017היום
הקובע הינו .31.12.2015

ב.

לעניין בקשה למשיכת כספים שתוגש מיום  1.4.2017ואילך היום הקובע הינו אחד מאלה:
 )1לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי מיום  1באפריל ועד ליום  31בדצמבר
בשנה מסוימת – היום הקובע הינו  31בדצמבר של השנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת
הכספים .לדוגמא :לגבי הבקשה למשיכת הכספים שהוגשה בין  1.4.2018לבין  – 31.12.2018היום
הקובע הינו ;31.12.2017
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 )2לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי מיום  1בינואר ועד ליום  31במרץ בשנה
מסוימת – היום הקובע הינו  31לדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת .לדוגמא :לגבי הבקשה
למשיכת הכספים שהוגשה בין  1.1.2018לבין  – 31.3.2018היום הקובע הינו .31.12.2016
הודעה לעמיתים
חברה מנהלת של קופת גמל מורשית תשלח לעמית הודעה נפרדת ,במועד ובנוסח שעליו הורה הממונה לפי סעיף 35
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה ,2005-שבה יפורטו כל אלה:
 .1זכותו למשיכת כספים כאמור לעיל;
 .2לעניין קופת גמל מורשית שאינה קרן ותיקה  -משמעות הותרת הכספים בקופה לעניין תשלום דמי ניהול לפי
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון) ,התשע"ד ,2014-לפיהן החברה המנהלת
של קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של עד  ₪ 6לחודש.
תחילה
 .1תחילתן של התקנות הנ"ל  ,למעט לגבי קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על
הביטוח (קרן ותיקה שבהסדר) ,הינה ביום .1.1.2016
 .2תחילתן של תקנות אלה לגבי קרנות ותיקות שבהסדר ,מיום תחילתו של תיקון לתקנון האחיד של הקרנות
הוותיקות שבהסדר לפי סעיף 78י לחוק הפיקוח על הביטוח ,ולפיו משיכה מקרן אחת שבהסדר לפי הוראות
תקנות אלה ,לא תגרע מזכויותיו בקרן ותיקה שבהסדר אחרת.

שכר והסכמים קיבוציים
תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2016במשכורת לחודש ינואר  2016שולם לעובדי
המדינה מענק בסך  ,₪ 1,000בכפוף לחלקיות המשרה המשוקללת בתקופה שנקבעה לצורך החישוב .במהלך חודש
פברואר התקבלו הנחיות נוספות והבהרות בנוגע לתשלום המענק ,כדלקמן:
תשלום המענק לעובדים המועסקים על ידי רשויות מקומיות בשלטון המקומי
התקבל אישור ממרכז השלטון המקומי ,לשלם את המענק החד פעמי בסכום  ₪ 1,000במשכורת חודש פברואר
 2016לעובדי השלטון המקומי המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית ,ובהתאם לחוזרי הממונה על השכר שפורסמו
בעניין ,לרבות עובדים המדורגים בדירוג חינוך נוער ,חברה וקהילה.
יצוין כי ,לפי ההנחיה שהתקבלה ממרכז השלטון המקומי ,עובדים המדורגים בדירוגים הבאים אינם זכאים
למענק:


עובדי הוראה



מנהלי מחלקות חינוך



רופאים



רופאים וטרינריים



עובדים בכירים בחוזים אישיים

בנוסף ,בהתאם לאישור המיוחד שהתקבל ממרכז השלטון המקומי ,יש לשלם את המענק לכל הסייעות שבהסכם
הקיבוצי נקבע לגביהן שלא יקבלו שכר בחודש אוגוסט ,כגון :הסייעות להן וותק פחות מ 5-שנים ,וסייעות בתפקידי
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חונך/ת לתלמיד בודד ,מלווה בהסעות ,סייעת סבב וכדומה .יצוין כי ,לגבי אוכלוסיית הסייעות הזאת ,לא ישולם
המענק באופן אוטומטי ,אלא על ידי דיווח זכאות באופן פרטני בלבד.
תשלום מענק לעובדים שעברו מדירוג סטודנטים לדירוג אחר
לפי ההנחיה שהתקבלה מהיחידה לשכר והסכמי עבודה ,במקרה בו עובד עבר מדירוג סטודנטים לדירוג אחר
המזכה במענק ,בתקופה שמיום  1.12.2014ועד ליום  – 30.11.2015תחושב חלקיות המשרה המשוקללת לתשלום
המענק לפי התקופה בה הועסק בפועל בדירוג בו הוא מדורג ביום  ,1.8.2015ולא יובא בחשבון לצורך חישוב
חלקיות המשרה ,התקופה שבה היה מדורג בדירוג סטודנטים ,כלומר לפני יום .1.8.2015
תשלום מענק חד פעמי לעובדים שהיו אמורים לשוב לעבודתם או להתחיל העסקתם ביום  ,1.8.2015אך בשל יום
השבת שבו לעבודתם או החלו העסקתם רק ביום 2.8.2015
ביום  11.2.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר
הציבורי  -עובדים שהיו אמורים לשוב לעבודתם או להתחיל העסקתם ביום  1.8.2015אך בשל יום השבת שבו
לעבודתם או החלו העסקתם רק ביום  ,2.8.2015לפיו ,נוסף לעובדים הזכאים ,כפי שפורסם בחוזר הממונה על
השכר מיום  ,14.1.2016זכאים למענק כל אחד מאלה:


עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום (לרבות חופשה ללא תשלום שהיא לאחר תום חופשת הלידה
כמשמעותה בחוק עבודת נשים) או נעדרו מן העבודה היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום ,והיו
אמורים לשוב לעבודה ביום  ,1.8.2015אולם שבו לעבודה ביום  ,2.8.2015כיוון שיום  1.8.2015היה יום
שבת;



עובדים שהיו אמורים להתחיל את העסקתם בשירות המעסיקים ביום  ,1.8.2015אולם החלו העסקתם

ביום  2.8.2015כיוון שיום  1.8.2015היה יום שבת.
העובדים העונים להגדרות הנ"ל זכאים למענק בכפוף לכל הכללים ,כפי שפורסמו בחוזר הממונה על השכר מיום
 ,14.1.2016ובתנאי שהועסקו במגזר הציבורי עד ליום .2.12.2015

רפורמה בתחבורה הציבורית – עדכונים בקצובת הנסיעה
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2016משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית
השיקו לאחרונה את רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית.
במסגרת יישום הרפורמה ,בתוקף מ ,1.2.2016 -בוצעו עדכונים כדלקמן:


עודכנו תעריפי קצובת נסיעה בתחבורה הציבורית ,כפי שהועברו ע"י משרד התחבורה ,הכוללים שינויים
במפעילי התחבורה הציבורית ,לאחר הפחתה של .14.5%



לגבי כל העובדים במשרדי הממשלה ,הופעל חישוב קצובת נסיעה בכפוף לתקרה ,לפי מיקוד מקום המגורים
מול מיקוד מקום העבודה.



עודכנו תקרות לתשלום קבוצת הנסיעה החייב במס כלהלן:


לגבי עובדים המועסקים  6ימים בשבוע ,התקרה ירדה מ ₪ 760 -לחודש ל ₪ 640 -לחודש;



לגבי עובדים המועסקים  5ימים בשבוע ,התקרה ירדה מ ₪ 646 -לחודש ל ₪ 544-לחודש;



יצוין כי תשלום קצובת נסיעה מעל סכום התקרה הינו מגולם לצרכי מס הכנסה וביטוח לאומי.
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עדכון משכורת היסוד לנושאי משרה שיפוטית מ1.1.2016 -
בתוקף מיום  1.1.2016בוצע עדכון משכורת היסוד לעובדים בדירוגים ששכרם צמוד לשיעור עליית שכר ממוצע
במשק ,כדלקמן:


רשמים בבי"מ;



שופטים;



דיינים;



קאדים;



שופטי בי"ד לעבודה.

דיני עבודה
חוק חופשה שנתית (תיקון מס'  15והוראת שעה) ,התשע"ו-
 - 2016עדכון זכאות לצבירת חופשה
ביום  16.2.2016פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס'  15והוראת שעה) ,התשע"ו ,2016-לפיו תעודכן
הזכאות לצבירת חופשה באופן הדרגתי כדלקמן:


החל מיום  1.7.2016עובדים בעלי וותק של  1-4שנים יקבלו  15ימי חופשה במקום .14



החל מיום  1.1.2017עובדים בעלי וותק של  1-5שנים יהיו זכאים ל 16-ימים ברוטו.

היתר חדש להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות 14 -
שעות ביום
ביום  8.2.2016פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת
שעה) ,לפיה על אף האמור בסעיף  3להיתר כללי להעסקה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות ,בתקופה
שמיום  4.2.2016ועד ליום ( 3.4.2016חודשיים) ,ניתן להעסיק עובד בשמירה עד  14שעות עבודה ביום ,כולל שעות
נוספות ובלבד שהעובד הביע את הסכמתו לכך.
בכל מקרה ,לא יועסק עובד בשמירה מעל ל 37-שעות נוספות בשבוע .ואם יועסק עובד בשמירה מעל  12שעות
עבודה ביום ,יהיה זכאי להפסקה נוספת שמשכה לא יפחת מ 30-דקות.
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